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:احملاضرة الثانية
مراحل إعداد البحث العلمي



.(والعنوان)الموضوعاختيار مرحلة1.

.مرحلة جمع المادة العلمية2.

.ميةالعلالمادةوتوثيقالقراءةمرحلة3.

.التحريرمرحلة4.

مراحل 
إعداد البحث 

العلمي



مرحلة اختيار املوضوع

الذيالعامالموضوعالباحثيختار حيثجدا،ومهمةحاسمةمرحلة

.يهفسيتخصصالذيمجالالبدقةيعكسالذيو البحثحولهدور ي

كب   الباحثعىللذا 
:أساسيي   عاملي   عىلبحثهموضوعاختيار عند البر

عالذيالمجال)دراستهمنوالتمكنالقدرة:الموضوع  العامل (فيهيبر

  والميلالرغبة:النفس  العامل
 
يفتحألنهل،بالمستقبفيهالتخصصف

ا ليصبحالمجالله .فيهخبب 



ضوابط اختيار املوضوع

.علميةقيمةويضيفمستهلكاغير حديثايكون أن•

.حولهواضحةرؤيةللباحثيكون أن•

:خاللمندقيقبشكلالبحثعنوانيحدد•

.ومعبرةمختصرةواضحةمصطلحاتاستخدام1.

قدقيبشكلبرازهااو البحثمشكلةإلىاإلشارة2.
.وموجز



بتحديد املوضوع والعنوان ميكن

لثانويةاالتساؤالتأهموتحديداألساسيةاإلشكاليةوضع•
البحث؛حولهايدور التي

وأهدافه؛البحثألهميةمبدئيتحديد•

ث؛البحعليهايقومالتيالفرضياتأهموتحديدوضع•

حث؛البلهاسيتطرق التيالنقاطبأهمأوليةخطةوضع•

.العلميةاملادةجمعمرحلةإلىاالنتقال•



مرحلة مجع املادة العلمية

جعوالمراالمصادر عىلاالقتصار هو العلميةالمادةجمعضوابطمن

ونيةأو الورقية وقة"االلكبر
ُ
قة"و"الَموث

ّ
  والمتمثلةبفحس"الُمَوث

 
:ف

المتخصصة؛والمراجعالكتبأمهات-

جامعية؛وأبحاثدراسات-

محكمة؛مؤتمراتوأرواقمجالت-

الرسمية؛الجهاتواحصائياتتقارير -

org)الرسميةالحكوميةأو الدوليةالمواقع- – gov)؛

(edu).الموثوقةاألكاديميةالمواقع-



مرحلة القراءة  

مرحلةدأ تبالعلمية؛المادةجمعاالشكالية،تحديد العنوان،ضبطبعد 
  القراءة

:يىل  ما لوفقا تتمأنالبد لذا المراحل،أصعبمنتعتبر والتر

؛األساس  والموضوعبالعنوانمضبوطةبلعشوائيةتكونال أن-

صفةبالموضوعيخدمما بكلالبدءأيالخاص،إىلالعاممناالنتقال-
تفصيال؛أكب  هو ما قراءةإىلتدريجيا لالنتقالعامة

؛اآلراء جميععىلومتفتحةتامةوبموضوعيةتأمليةتكونأن-

  المرحلةهذهتساهم-
 
  أكب  ار األفكوبلورةالعلميةالمادةتحليلف

 
وف

البحث،وفرضياتأهدافأهمية،للتساؤالت؛:أفضلتحديد 
والخطة؛

.العلميةاألمانةوبـــــبالمسؤوليةالباحثيتحىلأن-

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/09/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf


األمانة العلمية

نسبأنالعلم  البحثأدبياتمن
ُ
أنباحثالعىللذا لصاحبه،مجهود أيي

مبالمسؤوليةيتحىل   المصدر إىلاإلشارةخاللمنالعلميةباألمانةويلبر 
 
ف

  ...نظروجهةموقف،تعريف،معلومة،بأياالستداللعند الهامش
 
ف

:التاليةالحاالت 

،النقلعند :التنصيص❑  
 
"..."تي   مزدوجبي   النصيوضعأنعىلالحرف

  :النقل❑
 
...الصورالجداول،األشكال،نقلحالف

كرةالفبنفسمحتفظا مختلفةصياغةبإعادةالنقلهو :االقتباس❑

تيب .والبر

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/09/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf


ضوابط توثيق املادة العلمية

اجعوالمر المصادر توثيقمنبد ال العلميةالمادةوجمعقراءةخالل
  والمتمثلةبها المتعلقةالبياناتكلكتابةخاللمن

 
:ف

...أ.د،.د.أالعلمية،ألقابهذكر دون:للمؤلفالكاملاالسم•

...الكتابأو البحثأو الدراسةعنوان:العنوان•

  مشاركةورقةتخرج،بحث–مجلة:النش  وعاء•
 
...مؤتمرف

...أبحاثمركز جامعة،،نش  دار :النش  جهة•

.المدينةالبلد،:النش  مكان•

.بعةطبدون...الثانيةاألوىل،الطبعة:الطبعةورقمالنش  سنة•

  الصفحةرقم:الصفحاترقم•
حدةىلعفقرةكلمنها اقتبستالتر

.(انفراد)



املصادر اإللكرتونية 

نت"شبكةعنالمنقولالمرجعيوثق :بذكر"اإلنبر

المؤلف؛•

العنوان؛•

...موقعصحيفة،مجلة،:النش  جهة•

  الرابط•
 
ون ؛Linkكامالاإللكبر

.الموقعزيارةتاريــــخ•



كيةتوثيق املراجع عند مجعية علم النفس األمري
American Psychological Association (APA)

،سنةالمؤلف،اسم:كتاب• لد بالطبعة،رقمالعنوان،النش 

، ،النش  الصفحة؛رقمالناش 

،سنةالمؤلف،اسم:علم  مقال• لة،المجعنوانالعنوان،النش 

الصفحة؛رقمالعدد،رقمالمجلد،رقم

  مقال•
،سنة)المؤلف،اسم:صحف  ،(اليومالشهر،النش 

ونية،كانتإنرابطها الصحيفة،اسمالعنوان، مرقالكبر

الصفحة؛



:املراجع املصادر  و قائمة ضوابط ادراج 

.دقيقة ومكتملة البيانات لكل مرجع•

.حديثة وعددها كاف•

  الهوامش)دقيقة التوثيق داخل مير  الدراسة•
 
.(ف

:  بشكل علم  صحيحأبجديا و مرتبة •

اجستب  أبحاث الم–أبحاث الدكتوراه –الكتب -/-باللغة العربية : أوال✓
نت–قواني   ووثائق أخرى –مقاالت - .مواقع اإلنبر

أبحاث–أبحاث الدكتوراه –الكتب -/-باللغات األجنبية: ثانيا✓
نت–قواني   ووثائق أخرى –مقاالت -الماجستب   . مواقع اإلنبر



كينصحالبحث،تحرير عند  تخلص،المسببر
،والمقدمةالملخص ةاإلحاطبعد أيلألخب 

تيبوفقالموضوع،جوانببكل :تاىل  الالبر

البحث؛جسم/مير  •

المقدمة؛•

الخاتمة؛•

الملخص؛•

.المستخلص•

مرحلة التحرير



  للبحثتلخيصعنعبارةهو :الملخص•
 
ف

.صفحاتعدة

للملخصملخصعنعبارةهو :المستخلص•
الباحثفيها يحدد فقرات3يتجاوزال 

ثالبحوأهدافأهميةاألساسية،اإلشكالية
.اإليهتوصلنتيجةوأهمالمتبعالمنهج

: املستخلص/ امللخص 


